
We are the Champions
Hent bøger PDF

Tom Kristensen

We are the Champions Tom Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: Le Mans er verdens hårdeste
motorsportsløb. Over 24 timer kæmper 50 biler, 150 kørere og tusindvis af mekanikere, ingeniører og

teamchefer mod træthed, varme, crashes og tekniske nedbrud for at kunne indskrive sig udødelig hæder som
vinder af det største løb af dem alle.

En dag midt i juni 2005 blev to nye helte født i den mytiske beretning om denne franske klassiker. Den ene
var danskeren Tom Kristensen, der i sit blot niende forsøg slog belgieren Jacky Ickx´ enestående rekord på
seks sejre. I 2000 var alle eksperter ellers enige om, at Ickx´ bedrift næppe nogensinde ville blive overgået,
men samme år indledte Kristensen et fantastisk makkerskab med Audis nye R8-prototype. Over en seks-årig
periode skulle de køre 31 løb og vinde ikke færre end de 17, heraf alle fem gange de stillede op sammen på

Le Mans!
I denne bog beretter Tom Kristensen med smittende fortælleglæde hele historien om Audis fabelagtige
fartmaskine, der sammen med danskeren vandt det første løb i 12 Hours at Sebring, huserede i de

amerikanske og europæiske Le Mans-serier samt oplevede den forbandelse at føre ikke færre end otte løb i
træk uden sejr, inden duoen sluttede succeshistorien af med en sidste, nervepirrende duel mod overmagten på

Le Mans 2005. Den junidag måtte selv Jacky Ickx bøje sig, men var den første til at lykønske den nye
champion - eller rettere de nye champions.

De 31 løb, Tom Kristensens egen gennemgang af bilens teknik, den for de fleste ukendte fortid i Le Mans-
vinderteamet Champion og meget, meget mere kan du læse om i dette stykke danske og internationale

sportshistorie. Bogen er spækket med kunstneriske fotos fra en verden, der har med det bedst med at leve med
over 300km/t.
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